MRC-Rosevalley
Nieuwsbrief februari 2010
Beste offroad-rijders,

Brabantse Offroad Modelbouw Baan

Nieuwsbrief

Het jaar 2010 is reeds een feit maar het bestuur van MRC-Rosevalley heeft echter niet stilgezeten.
Wij willen echter beginnen met een ieder een goed en gezond 2010 toe te wensen en dat het jaar 2010 het jaar zal zijn dat we
met z’n allen over een eigen offroadbaan kunnen beschikken om hier onze hobby uit te oefenen en activiteiten te organiseren.
Zoals eerder genoemd heeft het bestuur niet stil gezeten, er zijn diverse vergaderingen geweest en er zijn gedegen besluiten
genomen. Het belangrijkste besluit is de reden van deze laatste nieuwsbrief van MRC-Rosevalley. De club zal verder door het
leven gaan als de vereniging B.O.M.B. dit is de afkorting van : Brabantse Offroad Modelbouw Baan. Wij als bestuur zijn blij met
de nieuwe naam van deze club en werken er hard aan om naast een leuke naam ook de fundamenten van de club zo gedegen
mogelijk te krijgen. Hieronder een opsomming hiervan:
•

e
Een 5 bestuurslid heeft zich aangemeld en reeds twee vergaderingen bijgewoond, nu kan de club officieel
ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel.

•

De Club zal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven worden als zijnde een vereniging.

•

De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden rond begin maart, verder in deze brief een uitleg waarom deze
verschuiving van eind januari naar begin maart

•

Er is een keuze gemaakt voor een nieuw clublogo, dit logo zal op korte termijn gepubliceerd worden

•

Er is een zeer geschikte locatie gevonden voor een eerste B.O.M.B. clubmeeting, zie verder in de brief voor meer
info.

Bekendmaking:
Met gepaste trots kunnen we mededelen dat een eerste clubmeeting eraan zit te komen. Deze B.O.M.B. clubmeeting zal
samenvallen met een algemene ledenvergadering. De meeting zal plaatsvinden op zaterdag 13 maart. Tijdens de vergadering
zullen diverse punten behandeld worden, ook is er gelegenheid om kennis te maken met de bestuursleden en hun visie. Naast
deze vergadering wordt u in de gelegenheid gebracht om in te schrijven voor de vereniging, een en ander onder het genot van
versnapering. Na dit alles hebben we de rest van de dag gelegenheid om te doen waar we het allemaal voor doen : OFFROAD
rijden.
Wij willen ons nieuwe bestuurslid alvast bedanken dat de vereniging B.O.M.B. voor haar eerste activiteit gebruik mag maken
van zijn privé offroadbaan. Nadere gegevens over de B.O.M.B. clubmeeting worden zo snel mogelijk op de site geplaatst en naar
de ingeschreven leden gemaild, hier alvast een voorproefje van de baan. http://www.youtube.com/watch?v=zG-EThbvsvU
Het bestuur doet haar best om de club zo goed mogelijk te laten functioneren maar jullie als leden maken en zijn de club. Voor
ideeën en/of opmerkingen staan we altijd open, laat ook jou mening tellen! Als je ideeën of opmerkingen hebt stop ze in de
ideeën bus (aanwezig op de clubmeeting). Mailen kan natuurlijk ook, zend je mail naar : info@rcbomb.nl
Vriendelijke groeten,
Het B.O.M.B. Bestuur

